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Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- visa fördjupade kunskaper inom något religionsvetenskapligt delområde
- visa kunskap om aktuella ämnesdidaktiska forskningsfrågor inom det religionsvetenskapliga
fältet
- visa kunskap om vetenskapsteori och metodologi.
Färdighet och förmåga
- utföra informationssökningar i bibliotek och databaser och därigenom skaffa sig en
överblick över forskningsläget inom något specifikt forskningsområde
- behandla och diskutera tidigare forskning med relevans för en specifik frågeställning
- självständigt identifiera och definiera avgränsade religionsvetenskapliga forskningsfrågor
- självständigt analysera religionsvetenskapliga problem av ämnesdidaktisk karaktär
- använda kvantitativa och kvalitativa metoder på relevant problemställning
- tillämpa religionsvetenskapliga teorier på ett självständigt sätt
- kritiskt granska en akademisk uppsats samt förmedla dessa synpunkter på ett strukturerat
och konstruktivt sätt
- redogöra för information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, både muntligt
och skriftligt.

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- urskilja etiska frågeställningar i interkulturella sammanhang
- visa på medvetenhet om värderingars betydelse för samhällets utveckling
- visa förmåga att identifiera behovet av ytterligare kunskap och att utveckla kompetensen
- visa förmåga att tillämpa de forskningsetiska principerna i det självständiga arbetet.
Kursens innehåll

Moment 0010, Teori och metod, 7,5 hp.
Övergripande studieobjekt är interaktionen mellan individ, samhälle, kultur och religion, där
religion och kultur betraktas som integrerade fenomen. Under momentet studeras och
appliceras kvantitativa, kvalitativa och konstruktiva vetenskapliga metoder lämpade för
omvärldsanalys. För ämnet relevanta religionsvetenskapliga teorier och ämnesdidaktiska
frågeställningar presenteras och problematiseras.
Moment 0020, Tematiska ämnesstudier, 7,5 hp.
Under momentet görs tematiska studier med anknytning till det ämne som väljs för det
självständiga arbetet.
Moment 0030, Självständigt arbete, 15 hp.
En självständig religionsvetenskaplig frågeställning bearbetas i relation till centralt innehåll
för kursmålen för religionskunskap i LGR11 eller LGY11. Studenten utvecklar sin förmåga
att analysera religionsvetenskapliga frågeställningar och att skapa en integrerad kunskap som
binder samman aktuell religionsvetenskaplig forskning med religionskunskapsämnets
innehåll.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Förkunskaper

Studier inom ämneslärarprogrammet omfattande 60 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) inklusive 15 hp VFU, samt 60 hp i ett undervisningsämne och 60 hp i det andra
undervisningsämnet.

Examinationsform

Skriftlig tentamen, muntlig framställning, skriftligt arbete samt försvar av och opposition på
självständigt arbete.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Teori och metod

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Tematiska ämnesstudier

7,5 hp

Betyg: AF

0030 Självständigt arbete

15 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

